PRECOMANDA LLIBRES DE TEXT INFANTIL CURS 2017-2018
Benvolguts/des,
L’AMPA Sobirans és una associació sense ànim de lucre format per famílies de la comunitat educativa de l’Escola Sobirans.
Qualsevol persona dintre d'aquesta comunitat en pot ser membre.
La quota per ser família sòcia de l’AMPA és de 30€ i és una única quota anual per família.
Amb les quotes i els diners recaptats de les diferents activitats que s’organitzen al llarg del curs, l’AMPA inverteix en l’escola ja
sigui de manera directa o a través dels diferents serveis que oferim:





Acollida Matinal i Ludoteca
Extraescolars infantils i per Pares i Mares
TEI a P3. Tècnic Educació
Venda de llibres






Coordinació i oferta de casals
Organització de festes i activitats
Concert de Nadal i tió
Entre altres coses...

A més….Compra d’equipament per l’escola:
 Equipament Pati d’infantil: circuit psicomotriu de troncs,
caseta i sorral.
 Sorral pel pati de P5, 1r i 2n.
 Caseta de fusta pels patis de P3, P4, P5, 1r i 2n, per
guardar les joguines i material del pati per tal que es
conservin millor.
 Taules de fusta amb bancs pel pati de 3r, 4t, 5è i 6è.

 Cortines opaques per a una aula de 6è, per tal de poder
treballar amb la PDI.
 20 ordinadors per a la sala d’informàtica de l’escola.
 10 càmeres de fotografiar.
 Pintar la façana de l’escola.
 2 Pissarres digitals interactives (PDI)
 Equip de música

Ja veieu que ser socis és important, doncs ha estat gràcies a les aportacions a través de la quota de l’AMPA i a la participació de
les famílies, que podem fer possible totes aquestes inversions de les quals es beneficien tots els nens i nenes de la nostra escola.
Com sabeu, al cicle infantil no hi ha llibres de text, amb la qual cosa només cal satisfer la quota de l’AMPA per poder gaudir dels
nostres serveis i col·laborar en les inversions a l’escola.
INSTRUCCIONS PER CUMPLIMENTAR LA PRECOMANDA:
Tingueu en compte que les famílies amb dos o més alumnes a l’escola NOMÉS HEU DE PAGAR LA QUOTA DE L’AMPA UNA
VEGADA, així només cal que feu l’ingrés en una de les precomandes.
1.- Pagament: Realitzar el pagament de la quota d’AMPA en qualsevol de les formes de pagament indicades al full de
precomanda del revers d’aquest full.
2.- Un cop fet l’ ingrés, retorneu la precomanda al conserge (en Xavi), amb el segell del banc, el comprovant de transferència si
l’heu fet electrònicament o el comprovant de pagament del caixer automàtic.
3.- Les famílies es poden fer sòcies en qualsevol moment durant el curs, mitjançant aquest full us facilitem la gestió per tal que
pugueu gaudir dels nostres serveis des de l’inici del curs. Això també ens permet actualitzar el pressupost anual de l’AMPA per
tal de prendre decisions de com s’invertiran els diners.
Us agraïm la vostra aportació i esperem poder comptar amb la vostra família dins la nostra associació,
Estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte,
AMPA Escola Sobirans
Tel. 644 46 94 14
info@ampasobirans.org
www.ampasobirans.org
Horari despatx: Dimarts i Dijous 16.30-18.30

